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NIEUWSBRIEF JUNI 2018
ACTIVITEITENKALENDER
ma. 4.06.’18:

zwemmen 3de en 4de, 5de en 6de leerjaar (namiddag)

di.

Theatervoorstelling 2de en 3de kleuterklas in CC DeWerft

5.06.’18:

woe. 6.06.’18:

Projectdag : Gezonde voeding, sport en spel met ganse school

vrij. 8.06.’18:

Project HighTech toren 5B in secundaire school Go te Geel

ma. 11.06.’18:

zwemmen 3de en 4de, 5de en 6de leerjaar (namiddag)

do. 14.06.’18:

ouderraad 20.15 uur

vrij. 15.06.’18:

Leeruitstap kleuterschool speeltuin Kidzz in Breebos in Rijkevorsel

zon. 17.06.’18:

Dwars door Geel : deelname ism ouderraad

ma. 18.06.’18:

medisch Schooltoezicht K1A en K1B op school
kennismaking 1ste leerjaar voor 3de kleuterklassers
zwemmen 3de en 4deleerjaar, sportdag 5de en 6de
leerjaar (namiddag)

di.

19.06.’18:

medisch Schooltoezicht K1A en K1B op school

woe.20.06.’18:

kennismakingsmoment nieuwe kleuters

do. 21.06.’18:

6de leerjaar : bezoek Geothermie op Balmatt-site te Mol
schoolraad 20 uur

vrij. 22.06.’18:

rapport lagere school
Sportdag 1ste leerjaar (namiddag)

ma. 25.06.’18:

zwemmen 3de en 4de, 5de en 6de leerjaar,
sportdag 2de leerjaar (namiddag)
14.15 uur afzwaaimoment 3de kleuterklassers

di.

26.06.’18 :

20 uur : receptie afscheidnemende leerlingen

woe.27.06.’18 :

doorschuifmoment : kennismaking volgende klas

do.

laatste uitstapjes :
1ste graad : wandeling naar Kabouterberg Kasterlee
2de graad : wandeling naar De Putten Kasterlee
3de graad : bezoek boerderij familie Puts

28.06.’18:

vrij. 29.06.’18:

9 uur : afsluitviering in onze Sint-Hubertuskerk

11.50 uur : einde schooljaar !! start zomervakantie
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1.Extra kinderverzorging in onze kleuterschool
Zoals u in onze vorige nieuwsbrief kon lezen, is juf Gwen Vandesande,
kinderverzorgster, in onze kleuterschool gestart - omwille van extra instaplestijden.
Na de paasvakantie startte ze elke dinsdag in de instapklas van juf Veerle.
Ook donderdag zal zij de laatste weken van dit schooljaar de nodige extra zorg bieden
in onze kleuterschool. Maandag, woensdag en donderdag blijft juf Sabine Vangeel ook
ondersteunen bij onze jongste kleuters.
2.Eerste communie : zaterdag 19 mei 2018
Op zaterdag 19 mei deden onze kinderen hun eerste communie in onze SintHubertuskerk. Van harte dank aan onze catechisten, juffen en medewerkers voor de
mooie viering ! Bij deze ook nog een dikke proficiat aan onze communicantjes en hun
familie.
3. Projecten sociale vaardigheden : maandpuntje mei/juni: "Samen lossen we
het (gips) op”
Voor de laatste weken van dit schooljaar halen we gips uit onze schatkist.
Het deelthema “Samen lossen we het op, praat erover, zand erover” wordt in elke klas
verder uitgewerkt.
4. Extra nieuwsbrief
We zijn volop bezig met de voorbereidingen van het nieuwe schooljaar. U wordt zo
snel mogelijk op de hoogte gesteld van de leerkrachten-en klasverdeling via een
extra nieuwsbrief.
5. Einde schooljaar in zicht
We verwachten alle kinderen op de laatste schooldag vrijdag 29 juni om 8.30 uur op
school. We sluiten het schooljaar af met een dankviering in de Sint-Hubertuskerk,
gevolgd door een laatste klasactiviteit met de klasgenootjes en de juf of de meester.
Wie nog graag de leerkracht wenst te spreken, mag vooraf de juf/meester contacteren
om een oudercontact te plannen voor of na de lessen.
De laatste schooldag eindigt om 11.50 uur, die namiddag is er geen opvang meer op
school.
Alle meisjes en jongens die op onze school ‘afzwaaien’ wensen we alvast een goede start
in de middelbare school en veel succes met hun verdere studies!
Wij, het ganse schoolteam en directie, willen alle ouders en alle andere
betrokkenen bedanken voor de goede samenwerking
tijdens het voorbije schooljaar.

Herinnering :

donderdag 30 augustus : kijkmoment in de ganse school van 18-19 uur

